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POLÍTICA
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Sant Cugat farà
recurs al veto de
l’estelada del TSJC

SOCIETAT

Nou impuls a la recerca biomèdica amb vint
projectes finançats per la Fundació La Caixa

El govern
aprovarà un nou
pla per eliminar
l’hepatitis C

Utilitzar la immunoteràpia per
crear una vacuna universal
contra les malalties cròniques
infeccioses, com ara la sida o
les hepatitis B i C, és l’ambiciós projecte que l’investigador de la Universitat Pompeu
Fabra Andreas Meyerhans podrà tirar endavant gràcies a
una nova línia de suport a la
recerca biomèdica que ha engegat la Fundació Bancària La
Caixa. Finançarà fins a una
vintena de projectes científics
d’àmbit peninsular centrats
en les malalties amb més impacte al món, com ara les cardiovasculars, neurològiques,
infeccioses i oncològiques.
El director general de l’entitat, Jaume Giró, va remarcar
ahir “l’excel·lència” de la vintena de projectes seleccionats
després d’un procés “obert,
transparent i competitiu” en el
qual es van presentar fins a
785 candidatures que van ser
avaluades per un panell de
256 experts. La dotació
d’aquesta primera convocatòria d’investigació biomèdica
per part de La Caixa arriba als
12 milions d’euros anuals, i
Catalunya és, amb diferència,

La consellera de Salut, Alba
Vergés, va inaugurar ahir una
jornada per commemorar el
Dia Mundial de l’Hepatitis, que
se celebra dissabte, i en l’acte
d’obertura va anunciar que el
govern s’ha marcat l’eliminació de l’hepatitis C a Catalunya com a compromís polític.
Per això, s’aprovarà un pla de
prevenció i control de l’hepatitis C a Catalunya. Vergés va
admetre que “és un repte
enorme i alhora engrescador”
per al departament, per als
professionals i les associacions de persones afectades
per la malaltia, “ja que és curable”. Vergés es va mostrar
convençuda que el nou pla és
participatiu, incorpora l’enfocament de gènere i transcultural, oferirà una resposta
multisectorial i de qualitat, i a
més “és equitatiu i accessible”. També va expressar el
seu compromís per continuar
impulsant l’eliminació de les
hepatitis víriques com un
problema de salut pública
mitjançant el programa de
prevenció, control i atenció al
VIH, les ITS i les hepatitis víriques. ■ REDACCIÓ

L’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès recorrerà contra la
decisió del TSJC que desestima el recurs que va presentar
el consistori contra la sentència, dictada el juliol del 2016,
que l’obligava a retirar l’estelada de l’espai públic. Així ho va
explicar l’alcaldessa, Carmela
Fortuny, que lamenta la posició del tribunal i que considera que ha fet una interpretació
“molt restrictiva” dels fets.
■ REDACCIÓ
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Talls parcials a
l’agost al metro
de Barcelona
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El tram entre Paral·lel i Universitat de la línia 2 del metro de
Barcelona estarà interromput
del 30 de juliol al 2 de setembre per fer obres de manteniment. També es tallarà el servei a les línies 9 i 10 des de la
Sagrera fins a Bon Pastor, de
l’1 al 29 d’agost, pel mateix
motiu. L’estació de Penitents
de la línia 3 estarà clausurada
fins al 3 de setembre per ferhi obres. ■ REDACCIÓ

Els investigadors Valentí Fuster (esquerra), Almudena Ramiro i Elías Campo (dreta), ahir
durant la presentació amb el director general de la Fundació la Caixa, Jaume Giró ■ FBLC

qui acumula més projectes i
atrau més inversió. Giró va encoratjar els investigadors que
no han estat seleccionats a
tornar a presentar-se en la
pròxima convocatòria, que
s’obrirà a l’octubre.
Entre els projectes seleccionats destaca el que dirigeix
Valentí Fuster, director del
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, que

estudiarà la possible relació
entre mutacions genètiques
no heretades –és a dir, associades a l’envelliment– i el
desenvolupament d’arteriosclerosis. A banda, l’investigador Elías Campo, de l’Institut
d’Investigacions Biomèdiques
August Pi i Sunyer (Idibaps)
de Barcelona, se centrarà en
la diversitat de casos de la
leucèmia més comuna per

combatre-la. A banda, s’estudiaran noves estratègies per
lluitar contra el virus del Zika
(UPF), com crear i recuperar
records el cervell humà (Idibaps), una teràpia cel·lular per
revertir la ceguesa (CRG),
com combatre el melanoma
més agressiu (CRG) i l’activitat de les cèl·lules de tumors
de mama per predir-ne el
comportament. ■ X. AGUILAR

